Program:
11:30 – 12:00 Prezence účastníků
12:00 – 12:20 JUDr. David Kohout, Ph.D.
Sportovní kluby jakožto spolky dle nového občanského zákoníku
12:20 – 12:40 Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
Práva a povinnosti členů spolku, spolkový rejstřík
12:40 – 13:00 diskuze k tématu
13:00 – 13:20 Mgr. Petra Vozobulová
Dotační příležitosti pro sportovní kluby, praktické otázky
13:20 – 13:40 diskuze k tématu
13:40 – 14:00 pauza na občerstvení
14:00 – 14:20 Mgr. Michaela Krajíčková
Právní odpovědnost trenérů
14:20 – 14:40 diskuze k tématu
14:40 – 15:00 Mgr. Jan Exner
Řešení sporů ve sportu
15:00 – 15:20 diskuze k tématu
15:20 – 15:40 Mgr. Jan Woska
Ovlivňování sportovních událostí – hrozba pro sportovní integritu
15:40 – 16:00 diskuze k tématu

O přednášejících:
JUDr. David Kohout, Ph.D.
David Kohout se věnuje sportovnímu právu v rámci Mezioborového centra rozvoje právních
dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci Fotbalové asociace České republiky je
členem Sboru rozhodců, dříve působil jako sekretář Odvolací a revizní komise a jako člen komise
pro agenty hráčů. Je členem České společnosti sportovního práva.
Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
Liběna Šrámková je předsedkyní a spoluzakladatelkou České společnosti sportovního práva
a sportovně-právními tématy se zabývá již několik let. Otázkám spolkového práva se věnuje nejen
v rámci své advokátní praxe, ale také jako člen Exekutivy a předsedkyně Legislativně-právní komise
Českého svazu házené. Liběna je také členem Arbitrážního tribunálu Mezinárodního
házenkářského svazu. Liběna je advokátkou, partnerkou advokátní kanceláře GPS legal, která se
specializuje na sportovní právo.
Mgr. Petra Vozobulová
Petra je absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Od roku 2011 pracuje na Českém svazu házené. Její profesní záběr je široký - od mládežnických a
rozvojových projektů, přes vzdělávání trenérů až po dotace. Poslední 4 roky pomáhá nejen
Českému svazu házené, ale také krajským svazům, klubům a dalším subjektům s podáváním dotací
na všech úrovních. V krátkém příspěvku shrne Petra novinky týkající se dotačních programů
MŠMT (především programu VIII, který je určen právě klubům), okrajově se dotkne dalších
možností získání veřejných zdrojů na krajské a municipální úrovni.
Mgr. Michaela Krajíčková
Michaela Krajíčková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Již během studia se začala
zabývat tématikou sportovního práva. Přes 4 roky pracovala ve švýcarské firmě zajišťující
výsledkový servis na světových sportovních soutěžích. V současné době Michaela působí
v advokátní kanceláři JŠK, která intenzivně podporuje diskuzi v oblasti sportu a práva, mimo jiné
pořádáním odborných panelových diskuzí na aktuální sportovně-právní témata. Michaela je také
členkou Legislativně-právní komise Českého svazu házené a České společnosti sportovního práva.
Mgr. Jan Exner
Jan Exner je právním poradcem Českého olympijského výboru. Jan vystudoval sportovní
gymnázium v Jilemnici a v červnu 2016 získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
V průběhu svého vysokoškolského studia absolvoval roční studijní program v rámci programu
Erasmus + na Université Toulouse 1 Capitole ve Francii. Praktické zkušenosti s řešením sporů ve
sportu získal Jan kromě své současné profese rovněž během působení v advokátní kanceláři KŠD
LEGAL, s. r. o., která se specializuje mimo jiné na sportovní právo. Oblasti sportu a práva se Jan
věnuje i ve své publikační činnosti.

Mgr. Jan Woska
Tématem ovlivňování sportovních událostí se Jan Woska intenzivě začal zabývat během studia na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho diplomová práce s názvem „Ovlivňování průběhu nebo
výsledku sportovních událostí a jeho trestněprávní posouzení“ představuje pravděpodobně první
ucelenější zpracovaní daného tématu na akademické půdě v České republice. Jan v součanosti
působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři GPS legal, která se specializuje na sportovní
právo, a problematice ovlivňování sportovních událostí se věnuje v rámci své publikační činnosti.

